УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 16.09.2019

м. Бурштин

№ 571

Про відзначення 465-ї річниці
від першої письмової згадки
про місто Бурштин
Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою належного відзначення 465-ї річниці міста Бурштина:

1. Організувати відзначення 21-22 вересня 2019 року 465-ї річниці від першої
письмової згадки про місто Бурштин.
2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки до відзначення 465-ї
річниці від першої письмової згадки про місто Бурштин (додається).
3. Затвердити план заходів відзначення 465-ї річниці від першої письмової згадки
про місто Бурштин (додається).
4. Начальникам структурних підрозділів та комунальних установ Бурштинської
міської ради забезпечити виконання запланованих заходів.
5. Організаційному відділу (О.

Александрів)

повідомити

редакцію

газети

«Бурштинський вісник» та адміністрацію ТРК «РАІ» про заплановані заходи, розмістити
відповідний анонс на офіційному сайті міської ради, забезпечити інформування
громадськості про проведені заходи.
6. Сектору кадрової роботи (І. Фітак) підготувати грамоти, квіти, грошові
винагороди, відзнаки «Почесний громадянин міста» та «За заслуги перед містом» для
належного проведення нагородження під час урочистих заходів.
7. КП

«Житловик»

забезпечити

належний

благоустрій

міста,

а

також

впорядкування пл. Героїв УПА та алеї імені А. Шептицького в період проведення
заходів 21-22 вересня 2019 року.

8. Головному спеціалісту з питань діяльності правоохоронних органів оборонної та
мобілізаційної роботи (М. Чопик) організувати охорону громадського порядку під час
проведення заходів 21-22 вересня 2019 року.
9. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
(О. Іваськевич) повідомити про заплановані заходи 21-22 вересня 2019 року Галицький
РВ УДСНС в Івано-Франківської області.
10.

КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С.Сопільняк) забезпечити

медичний супровід під час проведення заходів 21-22 вересня 2019 року..
11.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського

голови Н.Кицелу

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від________________№________
Склад організаційного комітету з підготовки та відзначення
465-ї річниці від першої письмової згадки про місто Бурштин.
Джура Р.О. – міський голова, голова оргкомітету.
Кицела Н.Ю. – заступник міського голови, заступник голови оргкомітету.
Александрів О.Я. – начальник організаційного відділу Бурштинської міської ради,
секретар оргкомітету.
Члени організаційного комітету:
о. Дмитро Шмігель – декан Бурштинського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ
(за згодою).
о. Ігор Тичинський – отець церкви «Преображення Господнього» (за згодою).
Зорій Т.М. – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради.
Томин І.С. – начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради.
Фітак І.П. – начальник сектору кадрової роботи.
Петровська О.І. – начальник фінансового відділу
Шаган О. – виконавчий директор АМЕР м. Бурштин (за згодою)
Шевчук Р.І. – директор ПК «Прометей» (за згодою)
Гулик В.Р – перший заступник міського голови
Лукаш В.О. – головний інженер КП «Житловик»
Козар М.С. – начальник відділу у справах молоді і спорту
Козар С.О. – начальник служби у справах дітей
Редькін С.- голова ГО «Молодіжна рада» м.Бурштин
Бойчук Н.Р. – директор ЗОШ №2
Сегида О.А. – завідувач сектору господарської діяльності
Білоока Т.І. – завідувач сектору містобудування та архітектури
Іваськевич О.В.- голова Бурштинського осередку ГО «Молода просвіта».

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від________________№________
Заходи з відзначення
465-ї річниці від першої письмової згадки про місто Бурштин
№
п/п

Назва заходу

Дата, час і місце
проведення

Відповідальні

1

Відкритий турнір з міні - футболу

21 вересня
Відділ у справах молоді та
10:00 год
спорту
(Комбінат спортивних
споруд)

2

Відкриття Західного регіонального
фестивалю «Бурштинове намисто»

21 вересня
11:00 год
(БК. ім. Т. Шевченка)

Відділ культури, туризму
та зовнішніх зв’язків

3

Спортивні дитячі змагання «Веселі
старти»

21 вересня
13:00 год
(пл. Героїв УПА)

Служба у справах дітей.
ГО «Молодіжна рада»

4

Майстер-клас для дітей з
розмальовування пряників

21 вересня
14:00 год
(Центр громадської
активності)

АМЕР «Прикарпаття»

5

Святкова літургія в церквах міста

22 вересня
09:00 год

Відділ культури, туризму
та зовнішніх зв’язків

6

Шаховий турнір

22 вересня
10:00 год
(ПК. «Прометей»)

Відділ у справах молоді та
спорту

7

Урочистості з нагоди святкування
465-ї річниці з Дня першої письмової
згадки про м.Бурштин.

22 вересня
12:00 год
(БК. ім. Т. Шевченка)

Відділ культури, туризму
та зовнішніх зв’язків

8

Вистава просто неба ІваноФранківського академічного
обласного театру ляльок ім. Марійки
Підгірянки « Пластикові монстри»

22 вересня
14:00 год
(пл. Героїв УПА)

АМЕР «Прикарпаття»

9

Фотозона та ростові ляльки

22 вересня
15:00 год
(пл. Героїв УПА)

АМЕР «Прикарпаття»

10

Відкриття футбольного поля зі
штучним покриттям

22 вересня
16:00 год
(Стадіон Бурштинська
ЗОШ №2)

Відділ освіти і науки
ЗОШ №2

Урочиста хода духових оркестрів м.
Бурштин, м. Калуш, м. Долина

22 вересня
16:30 год
(БК. ім. Т. Шевченка
-пл. Героїв УПА)

11

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків

12

13

14

Урочиста академія на центральній
площі міста:
- нагородження переможців та Галаконцерт учасників Західного
регіонального фестивалю
«Бурштинове намисто»;
- концерт за участю аматорів та
творчих колективів м. Бурштин;
- виступ студентів Центру культури і
дозвілля Івано-Франківського
національного технічного
університету нафти і газу
Концерт гурту «Будьмо»

22 вересня
17:00 год
(пл. Героїв УПА)

22 вересня
21:00 год
(пл. Героїв УПА)
22 вересня
Молодіжна дискотека DJ Kalashnikov
22:00 год
(пл. Героїв УПА)

Відділ культури,
туризму та зовнішніх
зв’язків
Сектор кадрової
роботи

АМЕР
«Прикарпаття»
АМЕР
«Прикарпаття»
ГО «Молодіжна рада»

Підготував: начальник
Організаційного відділу
Бурштинської міської ради
Александрів О.Я.

Погоджено: Заступник міського голови
Кицела Н.Ю.
Юридичний відділ
Бурштинської міської ради
_______________________

__________

___________

___________

«___» _____ 2019

«___» _____ 2019

«___» _____ 2019

